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Якія кі рун кі ту рыз му 
бу дуць за па тра ба ва ны 

ў най блі жэй шай 
бу ду чы ні? 

Чым пры ваб лі вае 
ту рыс таў Бе ла русь? 

Што падабаецца 
бе ла рус кім 

ванд роў ні кам на 
ра дзі ме? На гэ тыя 

і ін шыя пы тан ні 
ад каз ва лі ды рэк тар 

дэ парт амен та па 
ту рыз ме Мі ніс тэр ства 

спор ту і ту рыз му 
Ва дзім КАР МА ЗІН 

і стар шы ня праў лен ня 
БГА «Ад па чы нак 

у вёс цы» Ва ле рыя 
КЛІ ЦУ НО ВА пад час 

ан лайн-кан фе рэн цыі на 
сай це БЕЛ ТА.

АМАЛЬ 2 МЛН 
НА ВЕД ВАЛЬ НІ КАЎ
«Ту рыс тыч ны се зон пра-

хо дзіць па спя хо ва, — лі чыць 
Ва дзім Кар ма зін. — За па тра-
ба ва ны бе ла рус кія здраў ні цы, 
аг ра эка ся дзі бы, ад па чы нак 
на пры ро дзе, эк скур сій ныя 
пра гра мы па знач ных аб'-
ек тах гіс то ры ка-куль тур най 
спад чы ны кра і ны. Па вод ле 
звес так Дзярж па гран ка мі тэ-
та, за пер шыя шэсць ме ся цаў 
го да мя жу Бе ла ру сі на ўезд з 
ту рыс тыч ны мі, служ бо вы мі і 
пры ват ны мі ві зі та мі пе ра сек-
лі 1,9 млн ча ла век. Тран зі там 
пра еха лі праз на шу кра і ну 550 
ты сяч. Па вод ле апе ра тыў ных 
звес так, коль касць ар га ні за-
ва ных за меж ных ту рыс таў 
скла ла ка ля 90 ты сяч, што 
на 25% больш, чым ле тась». 
У пер шым паў год дзі 2014-га 
экс парт ту рыс тыч ных па слуг 
склаў 113,1% да та ко га ж 
пе ры я ду мі ну ла га го да, або 
120,4 млн до ла раў, што на 
13,9 млн больш, чым за ана-
ла гіч ны пе ры яд 2013 го да.

Да рэ чы, сі ту а цыя ва Укра і -
не ўнес ла свае ка рэк ты вы 
ў вы яз ныя ту рыс тыч ныя па-
то кі. За пер шае паў год дзе 
вы ез даў у вы шэй зга да ным 
на прам ку бе ла рус кіх гра-

ма дзян змен шы ла ся больш 
чым у два ра зы. Ра зам з тым, 
уз рас ла коль касць ту рыс таў, 
што вы ра шы лі на ве даць Грэ-
цыю, Тур цыю, Бал га рыю, Егі-
пет, Ту ніс, ку рор ты Крас на-
дар ска га краю.

ГІ ДАЎ ШМАТ, 
АЛЕ НЕ МА ЛА ДЫХ
Сё ле та, па вод ле слоў 

Ва дзі ма Кар ма зі на, бу дзе 
за цвер джа на Ге не раль ная 
схе ма раз віц ця аб' ек таў ту-
рысц кай інф ра струк ту ры, 
ку рор таў і зон ад па чын ку ў 
Бе ла ру сі да 2030 го да. На га-
да ем, што кі раў ні ком дзяр-
жа вы 2014-ы аб ве шча ны Го-
дам гас цін нас ці. Рэа лі зу ец ца 
план ме ра пры ем стваў па яго 
пра вя дзен ні.

Ча ка ец ца, што экс парт 
ту рыс тыч ных па слуг бу дзе 
раз ві вац ца праз за сва ен не 
но вых рын каў. Перс пек тыў-
ны мі сён ня з'яў ля юц ца рын кі 
Еў ро пы і Паўд нё ва-Ус ход няй 
Азіі. Для гэ та га Мінс пор ту за-
пла на ва на пра вя дзен не азна-
ям лен чых ту раў па Бе ла ру сі 
для прад стаў ні коў тур біз не су 
і срод каў ма са вай ін фар ма-
цыі кра ін-су се дзяў, рэ гі ё наў 
За ход няй Еў ро пы, Паўд нё-
ва-Ус ход няй Азіі і Бліз ка га 
Ус хо ду.

Да 2017 го да пла ну ец ца 
ства рэн не транс гра ніч на га 
пра ек та «Ства рэн не пар ку 
ся рэд ня веч най куль ту ры» 
(Укра і на/Бе ла русь). Пра ект 

на кі ра ва ны на ства рэн не 
пры ваб на га імі джу рэ гі ё на з 
пры цяг нен нем буй но га па то-
ку ту рыс таў з да па мо гай Пар-
ку ся рэд ня веч най куль ту ры 
на ба зе Лід ска га зам ка.

Між ін шым не мае кра і-
на праб лем і з гі да мі. Уся го 
атэс та ва на больш за 1,4 тыс. 
эк скур са во даў і гі даў-пе ра-
клад чы каў, што ў поў най 
ме ры за бяс печ вае па трэ бы 
ў гэ тых спе цы я ліс тах. За да ча 
як раз у тым, каб пры цяг нуць 
у гэ тую сфе ру ма ла дых. Час-
та ква лі фі ка ва ныя эк скур са-
во ды — гэ та лю дзі па ва жа-
на га ўзрос ту.

ПО ПЫ ТАМ 
КА РЫС ТА ЕЦ ЦА 

ЭКА ЛА ГІЧ НЫ ТУ РЫЗМ
У 2005 го дзе Бе ла русь ус-

ту пі ла ў Су свет ную ту рыс тыч-

ную ар га ні за цыю і тым са мым 
па цвер дзі ла, што збі ра ец ца 
ўжы ваць тыя па ды хо ды да 
раз віц ця ту рыз му, якія гэ та 
ар га ні за цыя прак ты куе. Па 
сло вах Ва дзі ма Кар ма зі на, 
ідзе пра ца над кан цэп цы яй 
дзяр жаў най пра гра мы раз-
віц ця ту рыз му на 2016-2020 
га ды. Адзін з пры яры тэт ных 
кі рун каў — да лей шае раз-
віц цё экс пар ту ту рыс тыч ных 
па слуг. Што ты чыц ца су свет-
ных тэн дэн цый, то ад бы ва ец-
ца пе ра ход ад пляж на га ту-
рыз му да су зі раль на га. Та кім 
чы нам, ста но вяц ца больш за-
па тра ба ва ны мі эк скур сій ныя 
марш ру ты. У цэ лым будуць 
ра біць упор на вы ка ры стан не 
прын цы паў «зя лё най эка но-
мі кі», якія сён ня пра па ган дуе 
Су свет ная ту рыс тыч ная ар га-
ні за цыя. У тым лі ку бу дзе да-
рэ чы зра біць ухіл у бок эка-
ла гі за цыі ту рыз му. Ён сён ня 
раз ві ва ец ца ў су свет ным маш-
та бе вя лі кі мі тэм па мі. Што год 
яго до ля пры рас тае пры клад-
на на 20%. Не менш перс пек-
тыў ны кі ру нак — раз віц цё ў 
Бе ла ру сі аг ра ту рыз му.

«Мы ба чым, што з'яў ля-
юц ца пя ці зор ка выя атэ лі. 
Пры гэ тым у кра і не не да-
стат ко ва аб' ек таў, якія пра-
па ну юць бюд жэт ны ся мей ны 
ад па чы нак (у кем пін гах, ка-
ра ва нін гах і г.д.). Та му мы 
бу дзем звяр таць ува гу на 
раз віц цё бюд жэт ных срод-
каў раз мя шчэн ня ту рыс таў. 
Ужо сён ня рас па ча та пра ца 

па хос тэ лах, на бі рае аба ро ты 
кем пін га вы рух», — за явіў Ва-
дзім Кар ма зін.

А на ступ най вяс ной у Бе-
ла ру сі бу дзе ар га ні за ва ны 
між на род ны фо рум па эка-
ла гіч ным ту рыз ме. Ва ле рыя 
Клі цу но ва па ве да мі ла, што 
на ме ра пры ем ства пры е дзе 
мност ва экс пер таў, у ім бу-
дуць пры маць удзел бе ла-
рус кія спе цы я ліс ты. «Ду маю, 
што бу ду чы ня ту рыс тыч най 
сфе ры — за рэ гі я наль ным ту-
рыз мам. І нам ёсць што па ка-
заць гас цям у пла не раз віц ця 
ту рыз му ў рэ гі ё нах».

БЕ ЛА РУ СЫ ЛЮ БЯЦЬ 
АД ПА ЧЫ ВАЦЬ ДО МА

Ці ка ва, што коль касць 
бе ла ру саў, якія пла ну юць 
ад па чыць на ра дзі ме, рас-
це. Гэ та ві даць і па ванд ра-
ван нях на шых гра ма дзян на 
эк скур сій ных марш ру тах, і 
па на вед ван нях му зе яў. Ва-
дзім Кар ма зін сцвяр джае, 
што за апош нія тры га ды 
коль касць на вед ван няў му-
зе яў па вя лі чы ла ся амаль у 
два ра зы — бы ло пра да дзе-
на больш за 6 млн бі ле таў. 
Ха рак тэр ным пры кла дам 
мо жа быць аг ра ту рызм, дзе 
боль шасць ад па чы валь ні каў 
(прак тыч на 82%) — гэ та на-
шы гра ма дзя не. За ста юц ца 
за па тра ба ва ны мі і са на тор-
на-ку рорт ныя ўста но вы, па-
вы ша ец ца по пыт ад па чын ку 
на пры ро дзе — ка ля ва да-
ёмаў, рэк. «Сё ле та мы на да-
лі ўва гу ка ра ва нін гу, пра ве-
дзе на не каль кі між на род ных 
ту рыс тыч ных злё таў. І мы 
ба чым, што ў на шых гра ма-
дзян за рэ гіст ра ва на ка ля 600 
пры чэ паў і 40 аў та да моў. Гэ-
та зна чыць, яны на бы ва юць 
гэ тую тэх ні ку для па да рож-
жаў як унут ры кра і ны, так і 
за мя жой».

Але ж усё роў на мно гія 
едуць на ад па чы нак за мя-
жу. Пры чы на прос тая: лю дзі 
лю бяць ад па чы ваць на мо ры. 
«У нас аса цы я цыі азда раў-
лен ня, ся мей на га ад па чын ку 
звя за ны ме на ві та з на вед-

ван нем мар ско га ўзбя рэж жа. 
Мы ба чым, што дзесь ці 70% 
вы ез ду — гэ та ад па чы нак на 
мо ры. Па жа да на, каб ліч бы 
бы лі пры клад на та кі мі: на ча-
ты рох, якія ванд ру юць унут-
ры кра і ны, пры хо дзіўся толь кі 
адзін, які вы яз джае», — лі-
чыць спе цы я ліст.

Пад рых та ваў 
Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ
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У рам ках пра гра мы раз віц ця ляс ных 

га да валь ніц кіх гас па да рак, якая дзей-

ні чае з 2010-га па 2015 год, рас пра ца-

ва ны перс пек тыў ныя кі рун кі па ле са-

раз вя дзен ні і ле са ўзнаў лен ні. 

«За раз мы пра цу ем над пы тан нем за-
мя шчэн ня ім пар ту па са дач на га ма тэ ры я лу 
ай чын ным, — ад зна чыў пер шы на мес нік 
мі ніст ра ляс ной гас па дар кі Аляк сандр КУ-
ЛІК. — Гэ та звя за на з тым, што се ян цы з 
Поль шчы і Га лан дыі, якія мы за куп ля ем, 
на столь кі апра ца ва ны хі мі яй, што пры вы-
сей ван ні ў гле бу пры ма юц ца ня мно гія з 
іх». Мэ та, якую па ста ві лі пе рад са бой у 
Мі ніс тэр стве ляс ной гас па дар кі, — за бес-
пя чэн не бе ла рус кіх га да валь ніц кіх гас па-
да рак якас ным па са дач ным ма тэ ры я лам 
па леп ша най якас ці. Для гэ та га ў кра і не 
ства ра юц ца па ста ян ныя цэнт ры — на-
прык лад, у Шчо мыс лі цах, Рэ чы цы, Глы-
бо кім, Гор ках: там вя дзец ца на рых тоў ка 
на сен ня, а яго банк на сен ня за хоў ва ец ца 
ў Ін сты ту це ле су.

На пе ры яд да 2020 го да за пла на ва на 
вы рошч ван не па са дач на га ма тэ ры я лу з 
за кры тай ка ра нё вай сіс тэ май — ён больш 
устой лі вы, доб ра пры жы ва ец ца. Да рэ чы, 
што год у Бе ла ру сі вы рошч ва ец ца 300 млн 
штук стан дарт на га па са дач на га ма тэ ры я-
лу. Ха пае яго і на экс парт — у асноў ным у 
Ра сію і Шве цыю.

У цэнт ры ува гі Мін ляс га са — па шы рэн не 
ві да раз нас тай нас ці па род. Пла ну ец ца ад ра-
дзіць па сад кі ка рэль скай бя ро зы, якая амаль 
пе ра ста ла рас ці на бе ла рус кіх зем лях.

Акра мя гэ та га, ак тыў на па шы ра ец ца 
асар ты мент для зя лё на га бу даў ніц тва — ужо 
вы ву ча на і за свое на тэх на ло гія вы рошч ван-
ня дэ ка ра тыў на га па са дач на га ма тэ ры я лу.

Як ад зна чыў пер шы на мес нік мі ніст ра, 
но выя га да валь ніц кія гас па дар кі з'я вяц ца ў 
16 ляс га сах кра і ны, асоб ныя бу дуць рэ кан-
стру я вац ца. У блі жэй шых пла нах — аба вяз-
ко вае раз віц цё інф ра струк ту ры і ства рэн не 
кам форт ных умоў для ра бо чых. Што да ты-
чыц ца тэх ні кі — усе гас па дар кі за бяс пе ча ны 
ін вен та ром з Да ніі. Па сту по ва з'яў ля юц ца 

ай чын ныя вы твор цы тэх ні кі, на прык лад, 
брэсц кая фір ма «Сты мул».

Што да ты чыц ца стра тэ гіі ле са ад наў лен-
ня, Аляк сандр Ку лік пры вёў на ступ ныя ліч-
бы. Пры клад на 30 гек та раў ле су вы ся ка-
ец ца што год. За раз за пла на ва на фар мі ра-
ван не ля соў на ма ла пра дук тыў ных зем лях, 
пяс ках. Тым не менш у Бе ла ру сі на кож на га 
жы ха ра пры хо дзіц ца амаль па гек та ры ле су, 
а пра цэнт ля сіс тас ці кра і ны скла дае 39% 
і мае тэн дэн цыю да па ве лі чэн ня.

Да па чат ку па жа ра не бяс печ на га се зо на 
на ле та пла ну ец ца за бяс пе чыць ві дэа ка ме-
ра мі ўсе на зі раль ныя выш кі. Мяр ку ец ца, 
што но ва ўвя дзен не пра ду хі ліць мно гія па-
жа ры. У спё ку га лоў най ме рай для ахо вы 
ле су за ста ец ца ара шэн не, та му спе цы яль-
ныя сіс тэ мы бу дуць уве дзе ны ва ўсіх га да-
валь ні ках. Яшчэ ня ма ла кло па таў да стаў-
ляе пад тап лен не ле су ў Брэсц кай воб лас ці 
(у Коб ры не, Іва цэ ві чах, Пру жа нах) з-за ча го 
зда ра ец ца ўсы хан не ля соў.

Ка ця ры на РАДЗЮК

�

Год гас цін нас ці: рэа ліі і перс пек ты выГод гас цін нас ці: рэа ліі і перс пек ты вы  ��

ПЕ РА ХО ДЗІМ НА АЎ ТА ДА МЫ?
У кра і не бу дуць раз ві ваць сфе ру бюд жэт на га раз мя шчэн ня ту рыс таў

ЯК ВЫ РА ШЫЦЬ 
СПРЭЧ КУ 

З ТУ РА ГЕНЦ ТВАМ?
Гэ тым ле там аб анк-

ру ці лі ся ад ра зу не каль кі 
ра сій скіх ту ра пе ра та раў. 
Гэ тая сі ту а цыя ад бі ла ся і 
на ад па чын ку бе ла ру саў. 
Та му Мі ніс тэр ства спор ту і 
ту рыз му звяр тае ўва гу гра-
ма дзян на тое, што да ту-
рыс тыч ных па слуг прад' яў-
ля юц ца па тра ба ван ні якас-
ці і бяс пе кі. Кож ная ту рыс-
тыч ная кам па нія па він на 
пра да стаў ляць не аб ход ную 
і дак лад ную ін фар ма цыю 
аб ту ры, пра ту ра пе ра та-
ра, ін шую ін фар ма цыю, 
пра ду гле джа ную за ка на-
даў ствам аб аба ро не пра-
воў спа жыў цоў, аб ту рыз-
ме. Мінс пор ту рэ ка мен дуе 
гра ма дзя нам заў сё ды ста-
ран на і ўзва жа на па ды хо-
дзіць да вы ба ру ту ра, са-
браў шы най больш поў ную 
і дак лад ную ін фар ма цыю 
аб ту рыс тыч най кам па ніі, 
якая пра па нуе па слу гу, а 
так са ма ўваж лі ва вы ву-
чыў шы да га вор ака зан ня 
ту рыс тыч ных па слуг. У вы-
пад ку ня доб ра сум лен на га 
вы ка нан ня ўмоў да га во ра 
для вы ра шэн ня спрэч кі ту-
рыст мае пра ва прад' явіць 
ад па вед ныя па тра ба ван ні 
ту рыс тыч най кам па ніі. Ка лі 
не да сяг ну та зго да ба коў, 
аба ро ну пра воў і за кон ных 
ін та рэ саў спа жыў ца ажыц-
цяў ля юць упаў на ва жа ныя 
дзяр жаў ныя ор га ны (Мі ніс-
тэр ства ганд лю, мяс цо выя 
вы ка наў чыя і рас па рад чыя 
ор га ны) і гра мад скія аб' яд-
нан ні. Акра мя гэ та га, ту-
рыс ты ма юць пра ва звяр-
нуц ца па кан суль та цыю да 
спе цы я ліс таў Дэ парт амен-
та па ту рыз ме Мінс пор ту.
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.
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та
 М
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.

Бе ла ру сы бу дуць вы рошч ваць лес з улас на га па са дач на га ма тэ ры я лу
ПА ГЕК ТА РЫ — НА КОЖ НА ПА ГЕК ТА РЫ — НА КОЖ НА ГАГА

Што па са дзім...Што па са дзім...  ��


